OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

email: ou@obeclisna.cz

Zápis a usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Líšná,
konaného dne 27. 6. 2022,
v kanceláři Obecního úřadu Líšná, Líšná č. 10
___________________________________________________
Datum konání: 27. 6. 2022
Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod
Přítomni zastupitelé:

H. Lounová, Mgr. L. Pospíšilová. L. Ospalíková,
M. Tomčíková, H. Jasníková, J. Vozák , L. Vinklárek
__________________________________________________________________________
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Líšná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
starostkou obce Hanou Lounovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo svoláno v řádném termínu, informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Líšná zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.6.2022 do 27.6.2022. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu L. Vinkláreka L. Ospalíková. Zapisovatelem bude starostka
obce H. Lounová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.

Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Účetní závěrka Obce Líšná 2021
Závěrečný účet Obce Líšná 2021
Účetní závěrka MŠ Včelka, Líšná 2021
ČEZ – věcné břemeno p.č. 1229 v k.ú. Líšná u Přerova
MŠ – střecha – forma opravy, využití dotaze Ol. kraj
Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná
Workoutové hřiště Areál Trávníky
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.173/24/2022 bylo schváleno.

3.1.

Účetní závěrka Obce Líšná 2021

ZO projednalo účetní závěrku Obce Líšná obce za rok 2021 v rozsahu následujících dokumentů:
- Obec Líšná – FIN 2-12M 2021
- Obec Líšná – Příloha 2021
- Obec Líšná – Rozvaha 2021
- Obec Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- Inventarizační zpráva 2021
- Zápis o kontrole hospodaření za r. 2021
Výsledek hospodaření: 1 991 802,45 (Výsledek hospodaření před zdaněním)
1 969 762,45 Kč (výsledek hospodaření běžného účetního období)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje účetní uzávěrku Obce Líšná za r. 2021

Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.174/24/2022 bylo schváleno.

ZO projednalo hospodářský výsledek Obce Líšná za rok 2021 v rozsahu následujících dokumentů:
- Obec Líšná – FIN 2-12M 2021
- Obec Líšná – Příloha 2021
- Obec Líšná – Rozvaha 2021
- Obec Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- Inventarizační zpráva 2021
- Zápis o kontrole hospodaření za r. 2021

Výsledek hospodaření: 1 991 802,45 (Výsledek hospodaření před zdaněním)
1 969 762,45 Kč (výsledek hospodaření běžného účetního období).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje hospodářský výsledek Obce Líšná za r. 2021
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.175/24/2022 bylo schváleno.
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3.2.

Závěrečný účet Obce Líšná 2021

Závěrečný účet obce Líšná byl vyvěšen na úřední desce OÚ, taktéž byl zveřejněn na el. úř. desce
(v úplném rozsahu, včetně všech příloh), aby byl umožněn dálkový přístup, v řádném termínu dne
1.6. - 27.6.2022.
Závěrečný účet obce Líšná obsahuje dokumenty:
- MŠ Líšná – Příloha 2021
- MŠ Líšná – Rozvaha 2021
- MŠ Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- Obec Líšná – FIN 2-12M 2021
- Obec Líšná – Příloha 2021
- Obec Líšná – Rozvaha 2021
- Obec Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- Závěrečný účet obce Líšná 2021
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Líšná za 2021
- Inventarizační zprava 2021 Obec Líšná
- Rozpis příjmů a výdajů 2021 – Obec Líšná
Se zpracovaným návrhem ZÚ byly zastupitelé seznámeni. Starostka obce navrhuje, aby
zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas se závěrečným účtem obce Líšná bez výhrad. Zastupitelé
nemají žádné námitky a s návrhem závěrečného účtu obce Líšná souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Závěrečný účet Obce Líšná za rok 2021 bez výhrad a souhlasí
tak s celoročním hospodařením obce Líšná.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 176/24/2022 bylo schváleno.

3.3.

Účetní závěrka MŠ Včelka, Líšná 2021

Ke schválení zastupitelstvem obce, byla statutárním zástupcem MŠ Včelka Líšná předložena účetní
uzávěrka příspěvkové organizace MŠ Včelka za rok 2021 v rozsahu následujících dokumentů:
- MŠ Líšná – Příloha 2021
- MŠ Líšná – Rozvaha 2021
- MŠ Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- MŠ Líšná – Inventarizační zpráva 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace MŠ Včelka, Líšná za r.
2021
Výsledek hlasování: pro 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 177/24/2022 bylo schváleno.
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Ke schválení zastupitelstvem obce, byla statutárním zástupcem MŠ Včelka Líšná předložena účetní
uzávěrka příspěvkové organizace MŠ Včelka za rok 2021 v rozsahu následujících dokumentů:
- MŠ Líšná – Příloha 2021
- MŠ Líšná – Rozvaha 2021
- MŠ Líšná – Výkaz zisku a ztrát 2021
- MŠ Líšná – Inventarizační zpráva 2021
Výsledek hospodaření ve výši 44 570,24 Kč žádá ředitelka MŠ ponechat v rezervním fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje hospodářský výsledek MŠ Včelka, Líšná za r. 2021 ve výši
44 570,24 Kč a schvaluje přidělení částky 44 570,24 Kč do rezervního fondu účetní jednotky, MŠ
Včelka, Líšná.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č. 178/24/2022 bylo schváleno.

3.4. ČEZ – věcné břemeno p.č. 1229 v k.ú. Líšná u Přerova
Zastupitelstvo obce znovu projednalo trasu vedení el. přípojky pro parcely č.561, 562,563 v k.ú
Líšná u Přerova. Předchozím rozhodnutím byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribucí, ohledně připojení parcel 562 a 563 v k.ú. Líšná u Přerova, kdy zastupitelé požadovali,
aby byla síť vedena po parcelách soukromých vlastníků. Toto rozhodnutí bylo především z důvodu
lokace pozemků ve svahu. Umístění sítě v těsné hranici výše uvedených parcel nebylo pokládáno za
vhodné.
Znovu se přistoupilo k projednání vedení trasy el. nergie pro výše uvedené parcely, a to z důvodu,
že vlastník parcely č. 562 odmítl umístit připojovací kabel pro p.č. 561 na svůj pozemek, což
znamená, že energetická síť musí být umístěna na pozemku obce. Pokud by obec nesouhlasila
mohlo by dojít až k vyvlastnění pozemku obce.
Přikládám výklad o služebnosti inženýrské sítě:
Služebnosti inženýrské sítě
Podle ustanovení § 25 odst. 4 energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy povinen
zřídit služebnost umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy, přetnutí této nemovitosti vodiči a umístění v nich vedení, a
to smluvně s vlastníkem nemovitosti. V případě, že je vlastník mimo jiné nečinný, nebo s ním
nedošlo k dohodě a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě podle zákona o vyvlastnění, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného
provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení služebnosti umožňující využití této
nemovitosti nebo její části. Obdobný postup stanovuje energetický zákon i v případě zřizování
služebností pro další typy inženýrských sítí.
Z uvedeného vyplývá, že provozovatel má povinnost pokusit se s obcí (vlastníkem pozemku)
nejdříve dohodnout. Teprve když jednání k dohodě nevedou, může se za uvedených podmínek
obrátit na vyvlastňovací úřad. Praxí provozovatelů je zpravidla nabídnout cenu za zřízení
služebnosti, která se podstatně liší od představ obce, jejíž pozemek má být služebností zatížen. Jde
o smluvní cenu, což znamená, že v zásadě záleží pouze na smluvních stranách, na jaké ceně se
dohodnou.
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Zastupitelé se shodli, že přehodnotí svoje stanovisko a umožní svým souhlasem umístit síť do
okraje komunikace na hranu odvodňovacího příkopu a samotného tělesa komunikace, do hloubky
130 cm. V tomto smyslu budou vedena další jednání a majiteli parcely č. 563 v k.ú. Líšná u
Přerova bude nabídnuta změna umístění trasy sítě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje změnu vedení trasy energetické sítě, kterou bude ČEZ
Distribuce připojovat p.č. 561, 562, 563 v k.ú. Líšná u Přerova tak, že bude síť umístěna do
obecního pozemku, pod svah, na hranu komunikace a odvodňovacího příkopu.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.179/24/2022 bylo schváleno.

3.5. MŠ – střecha – forma opravy, využití dotaze Ol. kraj
Starostka informovala zastupitele o projednání možnosti využití dotace od Olomouckého kraje na
méně finančně náročnou opravu střechy budovy MŠ. Starostka konzultovala na KÚ Olomouc.
Z důvodu změny ceny za dílo by nebylo dle hodnotících parametrů, dle kterých byla naše obec
vybrána pro přidělení dotace správné užití dotačních prostředků vůči ostatním žadatelům. Dotaci
tedy není možné využít a je nutné oznámit na KÚ rozhodnutí o nepřijetí dotace.

3.6. Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích („ZoVAK“) § 8 odst. 1: ZoVAK Vlastník
vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet
rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. § 8 odst. 11
ZoVAK Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování
obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí
právní předpis.
Zastupitelstvo obce Líšná na plán obnovu vodovodů a kanalizací vyčlení na své podrozvaze
k 30.6.2022 částku 500 000,- Kč (5 let á 100 000,- Kč) a každý další rok bude na podrozvahu
připsána částka 100 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje Plán obnovy vodovodů a kanalizací obce Líšná
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.180/24/2022 bylo schváleno.

3.7_ Workoutové hřiště Areál Trávníky
Starostka již na minulém zasedání informovala, že naše obec nebyla úspěšná se svou žádostí o
dotaci v rámci dotačních programů Ministerstva místního rozvoje, kde jsme žádali o poskytnutí
dotace na workoutové hřiště. Zastupitelé se shodli na realizaci hřiště i bez dotačních financí.
Starostka oslovila 3 společnosti, které dodaly své nabídky. Jako nejvýhodnější byla dodána nabídka
od společnosti Workoutland – Hněvotín 573, 783 47 s cenou 585 640,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje
realizaci hřiště. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje realizaci workoutového hřiště, schvaluje výběr nejvýhodnější
nabídky na vybudování hřiště – firma Workoutland – Hněvotín. Cena díla 585 640,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro: 7 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.181/24/2022 bylo schváleno.

Diskuze:
- Jednání s Agras ŽELATOVICE o hospodaření společnosti na erozivních půdních blocích
- dohodnut nákup barev na zábradlí u MŠ

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2022

Zapisovatel:

H. Lounová

………………………………….

Zápis ověřil

L. Ospalíková

………………………………….

L. Vinklárek

………………………………….

H. Lounová

………………………………….

Starosta:
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